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 2 (031) البقرة-تفسري ابن كثري

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

  

 الرحمن الرحيم. بسم هللا

هم لوصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين  ،الحمد هلل رب العالمين
 بإحسان إلى يوم الدين.

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام ابن كثير 

لَهُ عَ }: قوله تعالى" يَل فَإِّنَّهُ نَزَّ ْبرِّ ً لَِّّما  بَِّك بِّإِّْذنِّ لَى قَلْ قُْل َمن َكاَن َعُدّواً لِّّجِّ قا ِّ ُمَصّدِّ ْيَن يََدْيهِّ بَ َّللاَّ

نِّيَن َوهُ  ْلُمْؤمِّ ِّ َوَمالئَِّكتِّ دًى َوبُْشَرى لِّ ّ بْ هِّ َورُ َمن َكاَن َعُدّواً ِّّلِّ َ ُسلِّهِّ َوجِّ يَكاَل فَإِّنَّ َّللاَّ يَل َومِّ  َعُدو   رِّ

ينَ  ْلَكافِّرِّ  ."- تعالىرحمه هللا  -الطبري  اإلمام أبو جعفر ابن جريرقال  [98-97]سورة البقرة: {لِّّ

رشيد رقم اآليتين مكتوب خمس اآلن رقم اآليتين في طبعة المنار التي أشرف عليها الشيخ محمد 
المعروف في  ،اآليةن مع أن الرقم قبل اآلية واألصل أن يكون بعد وتسعون وست وتسعو 
فيه طبعات ثانية توافق طبعة الشيخ رشيد؟ حط الرقم  ،ن و ن وثمانية وتسعالمصحف سبعة وتسعو 

ة التي الرقم الذي قبلها لآلية التي قبلها وهنا اآلي ،قبل اآلية والعادة والمعروف أن الرقم بعدها
 تليها رقم ثمان وتسعين فيه خطأ في الترقيم عندهم مع أن..

 .........طالب: .

يلَ َمن َكاَن َعُدّواً لِّّ  قُلْ }ن قبل اآلية األولى ه الخطأ.. هنا خمس وتسعو ال، ما هو في ْبرِّ ]سورة  {جِّ
ِّ  َمن}ن وست وتسعو  [97:البقرة ّ ن و ترض خمس وتسعقبلها والمف [98]سورة البقرة: {َكاَن َعُدّواً ِّّلِّ

يلَ  َمن}لآلية التي قبلها  ْبرِّ ن على ترقيمه وتسعو  يصير كم؟ ست [97]سورة البقرة: {َكاَن َعُدّواً لِّّجِّ
ِّ  َمن}هو  ّ ة التي تليها ثمان ن وهو قد وضع قبل اآليسبع وتسعو  [98]سورة البقرة: {َكاَن َعُدّواً ِّّلِّ
 على أن الرقم قبل اآلية في كل هذا خالف المعروف. سعين هذا خطأ في الترقيم وهو ماش  وت

 أول السورة. طالب: لعله حسب البسملة آية في

 نشوف أول السورة.

 طالب: يمكن وضع البسملة آية.

 ولو وضع البسملة ما توضع اآلية قبل ما يوضع الرقم قبل اآلية.

 طالب: ..........

 ن قبلها ما هو بعدها.قبلها سبع وتسعو  ،صحيحة لكن التي قبلها
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب: ..........

]سورة  {الَمِّ }بسم هللا الرحمن الرحيم  .ال، هو مشرف على الكتاب مشرف على الكتاب ومصححه
تَاُب الَ َرْيَب فِّيهِّ هُ  َذلِّكَ }بدون أرقام  اما عليها أرقام أبد   [2الفاتحة: لْ اْلكِّ سورة ] {ُمتَّقِّينَ ًدى لِّّ
 ا ما فيها رقم.أيض   [2البقرة:

  

ًعا أن هذه جميأهل العلم بالتأويل أجمع  :-رحمه هللا-"قال اإلمام أبو جعفر ابن جرير الطبري 
 ،مل ولي لهوأن ميكائي ،لهم إذ زعموا أن جبريل عدو   ؛ي إسرائيلاآلية نزلت جواًبا لليهود من بن

ن مإنما كان سبب قيلهم ذلك  :ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك فقال بعضهم
ذكر من قال  .ي أمر نبوتهف -لى هللا عليه وسلمص-أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول هللا 

 حدثنا أبو كريب.." :ذلك

ه وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين.

 -السالمو عليه الصالة -أعطوا النبي  ،دعوى اليهود أن جبريل عدو لهم إنما هو لما ُأحرجوا
افق ما نه أن يتبعوه فأجابهم عن جميع ما سألوه بما يو العهود والمواثيق أنه إن أجابهم بما سألوا ع

من يأتيك من  :بالعهود والمواثيق قالوا وفاء   ؛ماذا بقي؟ االتباع ،وصدقوه على ذلك ،عندهم
 :ما وجدوا فرصة أن يتنصلوا من هذه العهود والمواثيق إال أن يقولوا ،جبريل :المالئكة؟ قال
ومع األسف أنه جيء لي بكتاب يباع في المعارض  ،لو كان ميكائيل اتبعناك ،جبريل عدو لنا

ا وفي زاوية الورقة من األسفل شخص معه سهم يريد أن  ،على غالفه صورة شبح كبير جدًّ
مضمون ذلك الكتاب أن  ،قطع اوهو من تأليف يهودي  ،ومضمون الكتاب ،يصيب ذلك الشبح

يباع في المعارض  وهذا من ضمن ما ،-نسأل هللا العافية عليه السالم-ذلك الشبح هو جبرائيل 
في المعارض في بعض الدول  -نسأل هللا العافية-من كتب اإللحاد واإلباحية وغيرها من الكتب 

لكن في مصر وغيرها يشاركون  ،لكن عندنا ما يشاركون  ،اإلسالمية اليهود يشاركون بمكتباتهم
وأذكر أننا في سنة ألف وأربعمائة وتسعة كان  ،األسف والكتب ما تفحص مع ،ويأتون بمؤلفاتهم

ألن  ؛واعتذر بعض الدور ،وأخذنا سنتين نفحص الكتب ،مراد إقامة معرض في جامعة اإلمام
 .ل المعرضج   ولما تمت السنتان حصلت قضية الكويت وأُ  ،أكثر كتبهم منعت

الضياع الذي يعيشه المسلمون في كثير من بالدهم  ،المقصود أن المسألة تحتاج إلى إعادة نظر 
وهو  ،ر الناسألنه مع األسف اإلعالم هو الذي يسي    ؛والفوضى اإلعالمية تحتاج إلى إعادة نظر

 ههم.الذي يوج   
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 4 (031) البقرة-تفسري ابن كثري

عن  حدثنا يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام :حدثنا أبو كريب قال :"ذكر من قال ذلك
صلى هللا -حضرت عصابة من اليهود رسول هللا  :ه قالشهر بن حوشب عن ابن عباس أن

قال  ،ل نسألك عنهن ال يعلمهن إال نبيحدثنا عن خل : يا أبا القاسم، فقالوا -عليه وسلم
ولكن اجعلوا لي ذمة هللا وما أخذ  ،سلوا عما شئتم» :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 ،لك ذلك :فقالوا «تابعني على اإلسلملتئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه يعقوب على بنيه ل
ل أخبرنا عن أربع خل  :فقالوا «سلوني عما شئتم» :-ليه وسلمعصلى هللا -فقال رسول هللا 

 أخبرنا أي الطعام ُحر ِّم.." ،نسألك عنهن

 َحرَّم.

م إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة رأة وماء وأخبرنا كيف ماء الم ،"أي الطعام َحرَّ
 وأخبرنا بهذا النبي األمي في النوم.." ،وكيف يكون الذكر منه واألنثى ،الرجل

 في التوراة.

 في التوراة؟ 

 عندكم؟ ماذافي التوراة.. النبي األمي.. 

 طالب: ...........

 في التوراة.

 طالب: ...........

 يقول؟ماذا 

 طالب: ...........

 في النوم؟ في النوم؟ غريب!

 وال ينام قلبه.. طالب: ينام عيناه

 معناه؟ ماهذا النبي األمي في النوم 

 طالب: يعني هل ينام قلبه أو ما ينام قلبه تنام عيناه..

ه لكن يعني عن وضع ،في النوم الجواب يدل عليه.. جاء في الجواب أنه تنام عيناه وال ينام قلبه
 ا عندهم في التوراة النبي األمي.في النوم؟ الذي يجدونه مكتوب  

 طالب: ...........
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 جاء في الجواب أنه تنام عيناه وال ينام قلبه. لكنال، 

 طالب: ...........

 على كل حال يشار إلى أنه في نسخة كذا.

 طالب: ...........

 هو يقول في التخريج..

 طالب: كذا في الطبري سبعة تحت..

 ،الحديث عند المخرجين له وسائر روايات ،كذا في تفسير الطبري في النوم :في النوم رقم سبعة
والسائل قد  ،يعني في جميع ما ذكر رواية ثانية أو نسخة ثانية ،ووقع في سائر األصول التوراة

أليق وما أثبته أولى و  ،يعني أصول التفسير البن كثير كلها في التوراة ،يطلق على الجميع التوراة
لكن الحافظ ابن كثير  ،وهللا أعلم ،هيدل علي -لى هللا عليه وسلمص-وجواب النبي  ،بلفظ الحديث

 ،هو من الحفاظ ،ما هو من فراغ يتكلم ،وهو من الحفاظ ،حينما أثبت التوراة -رحمة هللا عليه-
لها :ومع ذلك أثبتها بدليل أن جميع األصول يعني ما تتفق األصول ويقال  ،اجتهد ناسخ وعدَّ

بناء  -رحمه هللا-لعل من األصل من ابن كثير  :يعني لو ُوجد ولو في نسخة واحدة النوم لقلنا
ُدونَهُ مَ  النَّبِّيَّ } :-جل وعال-على ما يحفظه في قوله  ي يَجِّ يَّ الَّذِّ ً عِّ األُّمِّ  {التَّْوَراةِّ  نَدُهْم فِّيْكتُوبا

لكن العبرة في أصول التخريج التي هي مصدر  ،يقرأها تمشيولذلك من  [157]سورة األعراف:
 الحديث.

 بهذا النبي األمي في النوم ووليه من الملئكة..""وأخبرنا 

 وَمن وليه م ن المالئكة.

هللا لئن أنا  عليكم عهد» :-لى هللا عليه وسلمص-"وَمن وليه من الملئكة فقال رسول هللا 
على  نشدتكم بالذي أنزل التوراة» :فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق فقال «أنبأتكم لتتابعني

لئن  افنذر هلل نذرً  ،ا فطال سقمه منها شديدً إسرائيل يعقوب مرض مرًض  هل تعلمون أن ،موسى
 ."«عافاه هللا من سقمه ليحرمن أحب الطعام..

 والمعنى واحد. ،من مرضه :عندي

وأحب الشراب إليه  ،وكان أحبُّ الطعام إليه لحوم اإلبل ،"ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه
 ،اللهم اشهد عليهم» :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ،اللهم نعم :فقالوا ،ألبانها

هل تعلمون أن ماء الرجل  ،وأنشدكم باهلل الذي ال إله إال هو الذي أنزل التوراة على موسى
 .."«وأن ماء المرأة أصفر ،أبيض غليظ
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 6 (031) لبقرةا-تفسري ابن كثري

 وال فرق. ،عندنا غليظ أبيض

ذا عل و  ،-عز وجل-فأيهما عل كان الولد والشبه بإذن هللا  ،وأن ماء المرأة أصفر رقيق»" ا 
ذا عل ماء المرأة ماء الرجل ،ا بإذن هللاماء الرجل ماَء المرأة كان الولد ذكرً  د أنثى كان الول وا 

وراة على وأنشدكم بالذي أنزل الت ،اللهم اشهد» :قال ،اللهم نعم :قالوا «-عز وجل-بإذن هللا 
 :قال ،اللهم نعم :قالوا «ن هذا النبي األمي تنام عيناه وال ينام قلبه؟هل تعلمون أ ،موسى

 :ك؟ قالأنت اآلن فحدثنا من وليك من الملئكة فعندها نجامعك أو نفارق :قالوا «اللهم اشهد»
يك لو كان ولو  ،فعندها نفارقك :قالوا «ولم يبعث هللا نبيًّا قط إال وهو وليه ،فإني وليي جبريل»

فأنزل  ،إنه عدونا :قالوا «فما منعكم أن تصدقوه؟» :قال ،سواه من الملئكة تابعناك وصدقناك
لَهُ  قُلْ } :-عز وجل-هللا  يَل فَإِّنَّهُ نَزَّ ْبرِّ ً لَِّّمابَِّك بِّإِّْذنِّ  َعلَى قَلْ َمن َكاَن َعُدّواً لِّّجِّ قا ِّ ُمَصّدِّ بَْيَن   َّللاَّ

ا فعندها باؤو  [102ة:]سورة البقر  {َكانُواْ يَْعلَُمونَ  لَوْ } :إلى قوله [97]سورة البقرة: {يََدْيهِّ 
 بغضب على غضب."

ال أعطوه العهود والمواثيق ن وهم م ،وجاء بكالم يطابق ما عندهم ،نهاية أمرهم التعنت التعنت وا 
 عله يزل :لكن قالوا ،تباع من األصللكن هم بيتوا عدم اال ،ون أبناءهماألصل يعرفونه كما يعرف
في  ،أدنى شيء يريدون  ؟من وليك من المالئكة :قالوا ، ما وجدوا شيئ افي شيء نمسكه عليه

وكثرت  ،وخالفوا أمر هللا وأمر رسوله ،نهاية دولة المسلمين في األندلس لما ضعف المسلمون 
وحصل من النصارى نظير  ،ُسل  ط عليهم النصارى  ؟ما الذي حصل لهم ،فيهم المعاصي وتولوا

ن فتنازلوا عن جميع ما يريدو  ،فطلبوا من المسلمين أشياء يتنازلون عنها ،هذا من أصناف التعنت
ا لكم السهول ولن ،لكم السهول ولنا الجبال :ما الذي حصل؟ قالوا ،ليتم لهم البقاء في األندلس

ا في كذ -ن زوجة ملكهم األدفنشإ :يعني ليسهل اقتناصهم واالستيالء عليهم ثم قالوا ،الجبال
ال بد أن تلد في محراب الجامع نعوذ باهلل من الضعف الذي سببه االنصراف عن  -كتب التواريخ

؟ صعب على ماذاطي  ب زوجة الملك ملك النصارى تلد في محراب الجامع من أجل  ،دين هللا
حث فالقوي إذا أراد أن يفرض نفسه يب .-نسأل هللا العافية-ما هي المسألة  ،هم باغين ،المسلمين

صرارهم على الكفر في النهاية قالوا ،عن أدنى سبب من وليك من  :واليهود من تعنتهم وعنادهم وا 
ال  ،المالئكة نقض وقد عرفوا ب ،أجابهم بجميع ما طلبوا بما يطابق ما عندهم وعهود ومواثيقفقد وا 

 نسأل هللا العافية. ،العهود والمواثيق

يره النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد في تفس"وقد رواه اإلمام أحمد في مسنده عن أبي 
ا عن ورواه اإلمام أحمد أيًض  ،عن أحمد بن يونس كلهما عن عبد الحميد بن بهرام به

 الحسين بن محمد المروزي.."
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 لحظة وقد رواه اإلمام أحمد..

 في مسنده..

 نعم عن أبي النضر..

 عن أبي النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد في تفسير..

 ال، عندنا عبد الرحمن مع أن اسمه األصل عبد الحميد خفف على عبد عندي عبد الرحمن غلط.

عن  ورواه اإلمام أحمد ،"في تفسيره عن أحمد بن يونس كلهما عن عبد الحميد بن بهرام به
 :وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار ،الحسين بن محمد المروزي عن عبد الحميد به بنحوه

وزاد فيه  حدثني عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب فذكره مرسلً 
أنه  هل تعلمون  ،فأنشدكم باهلل وبأيامه عند بني إسرائيل» :قال .فأخبرنا عن الروح :قالوا

شدة وسفك وهو مَلك إنما يأتي بال ،ولكنه لنا عدو ،اللهم نعم :قالوا «جبريل وهو الذي يأتيني
بْ  َمن} :فأنزل هللا تعالى فيهم ،فلوال ذلك اتبعناك ،الدماء يَل فَ َكاَن َعُدّواً لِّّجِّ لَهُ َعلَى قَْلبَِّك إِّنَّهُ نَزَّ رِّ

 ِّ   .ال يعلمون  :إلى قوله [97]سورة البقرة: {بِّإِّْذنِّ َّللاَّ

 حدثنا عبد هللا بن الوليد العجلي." :حدثنا أبو أحمد قال :وقال اإلمام أحمد

ثين. ،السابقة مدارها على شهر بن حوشبالروايات   وهو معروف بالضعف عند جمهور المحد  

 طالب: .........

 بعده شاهد له. ما

 -: أقبلت يهود إلى رسول هللا"عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
 فإن أنبأتنا بهن عرفنا ،أخبرنا عن خمسة أشياء ،سميا أبا القا :فقالوا -صلى هللا عليه وسلم

 ،وكيل وهللا على ما نقول :فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال ،أنك نبي واتبعناك
أخبرنا  وا:قال ،«تنام عيناه وال ينام قلبه» :فأخبرنا عن علمة النبي قال :قالوا «هاتوا» :قال

 ،ذكرتأفإذا عل ماء الرجل ماء المرأة  ،يلتقي الماءان» :قال ؟وكيف تذكر ؟كيف تؤنث الرجل
ذا عل ماء المرأة ماء الرجل أنثت كان » :قال ،أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه ؟قالوا «وا 

 .."ا يلئمه إال ألبانساء فلم يجد شيئً يشتكي عرق الن ِّ 

 النَّساء؟ أمعندك الن  ساء 

 ما عليها.. النَّساء؟

 طالب: .........
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 ويكون األصل كيف ُتذك ر وكيف ُتؤن ث. ،آنثت وأذكرت

قال  :دقال أحم «ا يلئمه إال ألبان كذا وكذافلم يجد شيئً  ،كان يشتكي عرق النَّساء» :"قال
م لحومها ،يعني اإلبل :بعضهم ن ملك م» :قال ؟وأخبرنا ما هذا الرعد :قالوا ،صدقت :قالوا ،فحرَّ
 ،موكل بالسحاب بيديه أو في يديه مخراق من نار يزجر به السحاب -عز وجل-هللا  ملئكة

 :قالوا «صوته» :قال ؟فما هذا الصوت الذي نسمع :قالوا ،«-عز وجل-يسوقه حيث أمر هللا 
ال وله إنه ليس من نبي إ ،وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها ،إنما بقيت واحدة :قالوا ،صدقت

 ."«-عليه السلم-جبريل » :قال ؟فأخبرنا من صاحبك ،ملك يأتيه بالخير

 بالخبر..

 بالخبر؟

بريل ج :قالوا «-عليه السلم-جبريل » :فأخبرنا من صاحبك؟ قال ،"إال وله ملك يأتيه بالخبر
القطر و ميكائيل الذي ينزل بالرحمة  :لو قلت ،ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا

يلَ  قُلْ } :فأنزل هللا تعالى ،والنبات لكان ْبرِّ  ،آليةإلى آخر ا [97ة البقرة:]سور  {َمن َكاَن َعُدّواً لِّّجِّ
قال و  ،حسن غريب :وقال الترمذي ،ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد هللا بن الوليد به

أن يهود  :ن ابن جريج أخبرني القاسم بن أبي بزة، عن حجاج بن محمد عسنيد في تفسيره
 «جبريل» :قال ؟ن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحيم -لى هللا عليه وسلمص-سألوا النبي 

يَعُدّواً  َمن َكانَ  قُلْ } :فنزلت ،وال يأتي إال بالحرب والشدة والقتال ،فإنه لنا عدو :قالوا ْبرِّ  {لَ  لِّّجِّ
يل إال ما نزل جبر  ،يا محمد :قالت يهود :قال مجاهد :قال ابن جريج ،اآلية [97]سورة البقرة:

يلَ  قُلْ } :فإنه لنا عدو فنزل ،بشدة وحرب وقتال ْبرِّ وقال  ،[97رة:سورة البق] {َمن َكاَن َعُدّواً لِّّجِّ
يلَ  َمن} :قوله تعالى :البخاري  ْبرِّ جبر وميك  كرمة:ع قال [97]سورة البقرة: {َكاَن َعُدّواً لِّّجِّ

سراف وعبد يل.." وا   وا 

 هللا هللا..

سراف يل هللا، حدثنا عبد هللا بن منير.." "وا   وعبد وا 

وما ذكر في  ،والقطر يكيله ميكائيل ،جاء في الخبر من أن المطر ينزل من السماءجاء، ما 
ا من صوت الرعد هذا مشهور وما ذكر أيض   ،كونه السحاب يجتمع فيه بعد أن ينزل من السماء

 والمشتهر عند أهل الهيئة من ،ث واآلثاروفيه بعض األحادي ،عند السلف ويتناقلونه ويتداولونه
المتقدمين والمتأخرين أن المطر إنما يتكون سحابه من أبخرة تتصاعد من البحار هذا الذي 

 والشاعر القديم يقول: ،يتفقون عليه
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 شــــــــــــربن بمــــــــــــاء البحــــــــــــر ثــــــــــــم ترفعــــــــــــت
 

 ..................... 
 شــــــــــــــــــــربن بمــــــــــــــــــــاء البحــــــــــــــــــــر ......... 

 
 ....................... 

 يعني من ماء البحر أبخرة تصاعدت هذا الشرب. 

..................... 
 

 متـــــــــــــــــــــــى لجـــــــــــــــــــــــج لهـــــــــــــــــــــــن نئـــــــــــــــــــــــيج 
لكن يعني إثبات مثل هذا صحيح أن السحاب دون السماء بال شك  ،وابن القيم يقرر هذا ،صوت 

 السحاب يرى من تحت. ،الطائرات فوق السحاب ،السيما ومع وجود الوسائل الموجودة اآلن

......................... 
 

 متـــــــــــــــــــــــى لجـــــــــــــــــــــــج لهـــــــــــــــــــــــن نئـــــــــــــــــــــــيج 
فكيف تبخر  ،أنا عندي إشكال في كون أكثر المطر يكون في الشتاء حينما تكون الشمس باردة 

ر في الصيف وال يجتمع إال بالشتاء؟  البحر أو يبخَّ

 طالب: .........

 ؟ماذا

 طالب: .........

 يعني في الجو منتشر في الصيف.

 طالب: .........

 أوروبا والبالد الباردة..أكثر ما يكون بـ 

 طالب: .........

 وهللا ما أدري..

 طالب: .........

 لكن ماذا نصنع في كالم السلف واآلثار الكثيرة الموجودة في هذا الباب؟

 طالب: .........

 ؟ماذا

 طالب: .........
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إلى ما توصل  ن السلف ما عندهم من اآلالت ما توصلوا بسبب مخترعاتهمإ :يعني قد يقول قائل
ن على كل حال اإلنسا ،به أهل الهيئة قديم حتى قبل المخترعات ، لكن القول بما يقولإليه غيرهم

 وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ،هللا أعلم :يتكلم بما يدرك وما ال يدركه يقول

مع س :حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال :سمع عبد هللا بن بكر :"حدثنا عبد هللا بن المنير
فأتى النبي  ،هو في أرض يخترفو  -لى هللا عليه وسلمص-عبد هللا بن سلم بمقدم رسول هللا 

ما أول أشراط  :إني سائلك عن ثلث ال يعلمهن إال نبي :لفقا -صلى هللا عليه وسلم-
ي بهن أخبرن» :ع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قالوما ينز  ؟وما أول طعام أهل الجنة ؟الساعة

 َمن}آلية فقرأ هذه ا ،ذلك عدو اليهود من الملئكة :قال «نعم» :جبريل؟ قال :قال «اجبريل آنفً 

لَهُ َعلَى قَْلبِّكَ  يَل فَإِّنَّهُ نَزَّ ْبرِّ أما أول أشراط الساعة فنار تحشر » [97بقرة:]سورة ال {َكاَن َعُدّواً لِّّجِّ
ذ ،الحوت م يأكله أهل الجنة فزيادة كبدوأما أول طعا ،المشرق إلى المغرب الناس من ا سبق وا 

ذا سبق ماء المرأة نزعت ،ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد  ،إال هللا أشهد أن ال إله :فقال «وا 
نهم إن يعلموا بإسلمي  ،إن اليهود قوم بهت ،يا رسول هللا ،وأشهد أنك رسول هللا بل أن قوا 

أي رجل عبد » :-لى هللا عليه وسلمص-فجاءت اليهود فقال لهم رسول هللا  ،تسألهم يبهتوني
 :قالوا «سلمأأرأيتم إن » :قال ،خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا :قالوا «؟هللا بن سلم فيكم
 :قالواف ،هللا ا رسولوأن محمدً  ،أشهد أن ال إله إال هللا :فخرج عبد هللا فقال ،أعاذه هللا من ذلك
 .هذا الذي كنت أخاف يا رسول هللا :فقال ،وانتقصوه ،هو شرنا وابن شرنا

وفي صحيح  ،وقد أخرجاه من وجه آخر عن أنس بنحوه ،انفرد به البخاري من هذا الوجه 
السياق كما سيأتي  قريب من هذا -ه وسلمصلى هللا علي-مسلم عن ثوبان مولى رسول هللا 

هو  وحكاية البخاري كما تقدم عن عكرمة هو المشهور أن إيل ،في موضعه إن شاء هللا تعالى
وقد رواه سفيان الثوري عن خصيف عن عكرمة ورواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن  ،هللا

أبيه عن عكرمة ورواه ابن جرير عن الحسين بن يزيد الطحان عن إسحاق بن  الحكم عن
 منصور عن قيس عن عاصم عن عكرمة أنه قال.."

 ابن عاصم؟ أمعن قيس عن عاصم 

 طالب: .........

 ؟ماذا

 وهو خطأ. ،طالب: يقول في التعليق ابن عاصم

 يقول خطأ؟ ماذا
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 طالب: .........

 عندك؟ ماذا المعل  ق خطأ..عن عاصم رقم ثمانية.. يقول 

 طالب: .........

 كم  ل.

د رواه يزيو  ،إيل هللا ،وميكائيل اسمه عبيد هللا ،ن جبريل اسمه عبد هللاإ :"عن عكرمة أنه قال
وكذا قال غير واحد من السلف كما سيأتي  ،النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مثله سواء

بن  ب حدثنا محمد بن سلمة عن محمددوقال اإلمام أحمد في أثناء حديث سمرة بن جن ،اقريبً 
 إسحاق عن محمد بن عمرو.."

 بعده؟  ماذاكما سيأتي قريب ا 

 وقال اإلمام أحمد.

 كم  ل.

"وقال اإلمام أحمد في أثناء حديث سمرة بن جندب حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
واسم  ،اسم جبريل عبد هللا :عطاء قال لي علي بن الحسينإسحاق عن محمد بن عمرو بن 

 ومن الناس من يقول.." ،ميكائيل عبيد هللا

 كل هذا ما هو موجود عندنا.. عندك؟

 طالب: .........

 ؟ماذا

 طالب: .........

 ن ونصف.. ومن الناس..نعم سطرا

إيل ال  ألن كلمة ؛هللا والكلمة األخرى هي اسم ،إيل عبارة عن عبد هللا :"ومن الناس من يقول
 تتغير في الجميع.."

ال تتغير األسماء باألعجمية ال  ،عبد وما تضاف إليه اسم من أسماء هللاكلهم عبد هلل إيل  وا 
ويؤيد هذا أن طريقة األعاجم في اإلضافة تقديم المضاف إليه على المضاف تقديم  ،بالعربية

 المضاف إليه على المضاف.
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فعبد  ،ليلالرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلم عبد الكافي عبد الج"فوزانه عبد هللا عبد 
ل وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائي ،واختلفت األسماء المضاف إليه ،موجودة في هذا كله
سرافيل ونحو ذلك."  وا 

يل هللا :ألنك إذا قلت يل هللا تكون  ،جبرائيل عبد جبر عبد وا  فماذا عن ميكائيل يكون عبد وا 
 فماذا عن ،جبرائيل عبد هللا وميكائيل عبيد هللا :وهب أنك قلت ،عاني كلها واحدة ما تتغيرالم

 إسرافيل وعزرائيل وبقية ما يضاف إلى إيل؟ 

 

 طالب: أحسن هللا إليك عزرائيل.

 يصير معناه؟ ماذا لكن يبقى أنه من هذه الشاكلة ،فيه كالم يعني في ثبوته كالم ألهل العلم

 النصوص ما وردنا شيء.طالب: في 

 ما ورد في تسميته ضعيف معروف. ،لكن في ثبوتها مقال ،ال، فيه

 :ثم قال ابن جرير ،وهللا أعلم،"وفي كلم غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف 
رضي هللا -بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب  :وقال آخرون 

  - عليه وسلمصلى هللا-النبي  وبينهم في أمر -عنه

 :ذكر من قال ذلك

 :لحدثني ربعي بن ُعلية عن داود بن أبي هند عن الشعبي قا :حدثني محمد بن المثنى قال 
عمون أن يز  :قال ؟ما هؤالء :ا يصلون إليها فقاليبتدرون أحجارً  نزل عمر الروحاء فرأى رجاالً 

صلى  -: إنما رسول هللاك وقالفكره ذل :قال ،صلى هاهنا -لى هللا عليه وسلمص-رسول هللا 
كنت  :ثم أنشأ يحدثهم فقال ،دركته الصلة بواٍد فصلها ثم ارتحل فتركهأ -هللا عليه وسلم

ق ومن الفرقان كيف يصد ِّ  ،أشهد اليهود يوم مدراسهم فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان
 ،نا منكخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلييا ابن ال :فبينا أنا عندهم ذات يوم قالوا ،التوراة
يصدق  إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف :فقلت ،إنك تغشانا وتأتينا :ولَم ذلك؟ قالوا :قلت

 .".-ه وسلمصلى هللا علي-ومر رسول هللا  :قالوا ،ومن التوراة كيف تصدق الفرقان ،التوراة

 القرآن. ،في المواضع كلها عندنا القرآن بدل الفرقان

يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق قال  :فقالوا -صلى هللا عليه وسلم-ومر رسول هللا  :"قالوا
وما استودعكم  ،نشدتكم باهلل الذي ال إله إال هو وما استرعاكم من حقه :فقلت لهم عند ذلك

إنه قد غلَّظ  :فقال لهم عالمهم وكبيرهم ،فسكتوا :قال ؟هل تعلمون أنه رسول هللا ،من كتابه
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أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا  :قال ،فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت :فقالوا ،عليكم فأجيبوه
 إنا لم نهلك." :قالوا ؟ويحكم فأنى هلكتم :قلت ،نعلم أنه رسول هللا

 ويحكم إذ ا هلكتم.. إذ ا هلكتم..

 طالب: .........

 قلت؟  ماذا

 طالب: .........

أي وأنَّى  :وفي الصورة ،تمنه قرأها أي هلكأحمد شاكر يقول المعل  ق: إ الشيخال، إذ ا أوضح 
 .متقاربان

 إًذا تصير؟

 أقرب أوضح.

ل ثم ال كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسو :قلت ،إنا لم نهلك :قالوا ،ويحكم إًذا هلكتم :"فقلت
نه ق ،ةا من الملئكا من الملئكة وسلمً إن لنا عدوً  :قالوا ؟تتبعونه وال تصدقونه ه رن بنبوتوا 
 ،يلوسلمنا ميكائ ،عدونا جبريل :قالوا ؟ومن سلمكم ؟ومن عدوكم :قلت ،عدونا من الملئكة

ن ميك ،اضة والغلظة واإلعسار والتشديد والعذاب ونحو هذا: إن جبريل ملك الفظقالوا ائيل وا 
 ملك الرحمة والرأفة التخفيف.."

 والتخفيف.

 "والتخفيف ونحو هذا.."

 .........طالب: 

 هو؟ ماعندكم؟ 

 طالب: .........

 جوابه مذكور قال..

 طالب: .........

 نعم.

 ،واآلخر عن يساره ،أحدهما عن يمينه :؟ قالوا-عز وجل-وما منزلتهما من ربهما  :قلت :"قال
 ،وسلم لمن سالمهما ،فوالذي ال إله إال هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما :فقلت :قال
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ثم  :قال ،وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبريل ،ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميكائيلوما 
يا  :فقال ،فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلن -صلى هللا عليه وسلم-قمت فاتبعت النبي 

لَهُ َعلَى قَْلبَِّك  َمن} :أال أقرئك آيات نزلن قبل فقرأ علي ،ابن الخطاب يَل فَإِّنَّهُ نَزَّ ْبرِّ َكاَن َعُدّواً لِّّجِّ

قاً لَِّّما بَْيَن يََدْيهِّ  ِّ ُمَصّدِّ  حتى قرأ هذه اآليات." [97ة البقرة:]سور  {بِّإِّْذنِّ َّللاَّ

 قبل أن يخبره عمر بما حصل.

ك وأسمع خبر لقد جئُت وأنا أريد أن أ ،والذي بعثك بالحق ،بأبي وأمي يا رسول هللا :قلت :"قال
 .اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر

 أنا عامرأنب :حدثنا أبو أسامة عن مجالد قال :حدثنا أبو سعيد األشج قال :وقال ابن أبي حاتم 
ل ه ،أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى :انطلق عمر بن الخطاب إلى اليهود فقال :قال

 فما يمنعكم أن.." :قال ،نعم :قالوا ؟ا في كتبكمتجدون محمدً 

 تتبعوه.

ن  ،ة كِّْفلً إال جعل له من الملئك إن هللا لم يبعث رسوالً  :قالوا ؟"قال فما يمنعكم أن تتبعوه وا 
ن جبريل كِّْفل.." ،اجبريل َكَفَل محمدً   وا 

 أو َكَفَل؟

 وهو الذي يأتي.." ،ا"َكَفل محمدً 

 ال، هي تبع لما قبلها إال جعل له من المالئكة..

 كِّْفل محمٍد.. كِّْفل..

 هي مثلها.. ،مثلها

 طالب: .........

 إن مشت في الثانية ما تمشي في األولى. ،ما يخالف نعم

 طالب: .........

 .تصلحلكن األولى إال جعل من المالئكة َكَفال ما  ،َكَفل الثانية ماشية ،ما يخالف نعم،

 طالب: .........

 لكن هنا كيف ُتخرَّج؟ ،األصل َكف ْيل فعيل بمعنى فاعل كافل

 طالب: .........
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 فيها؟ ماذا.. مضبوطة عندكم؟ النسخ الثانية.. أوالد الشيخ تصلحما 

 طالب: .........

 بنفس اللفظ؟

 طالب: .........

 الرواية؟ أين مصدر

 طالب: عن أبي حاتم.

 عن أبي حاتم ما هنا تحقيق يسلم.. َأم رَّها..

ن جبريل كفل محمدً  و كان ل ،وميكائيل سلمنا ،وهو عدونا من الملئكة ،وهو الذي يأتيه ،ا"وا 
ما ا منزلتهم ،فإني أنشدكم باهلل الذي أنزل التوراة على موسى :قال ،ميكائيل الذي يأتيه أسلمنا

ني أشهد م :قال عمر ،وميكائيل عن شماله ،جبريل عن يمينه :قالوا ؟عند هللا تعالى ا ينزالن وا 
 ،يكائيلموما كان جبرائيل ليسالم عدو  ،ما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيلو  ،إال بإذن هللا

 ،ا ابن الخطابهذا صاحبك ي :فقالوا -لى هللا عليه وسلمص-إذ مر النبي  ،فبينا هو عندهم
ِّ وَ  َمن} :-عز وجل-فقام إليه عمر فأتاه وقد أنزل هللا  ّ بْ وَ  َوُرُسلِّهِّ َمالئَِّكتِّهِّ َكاَن َعُدّواً ِّّلِّ يَل جِّ رِّ

ينَ  ْلَكافِّرِّ َ َعُدو  لِّّ يَكاَل فَإِّنَّ َّللاَّ اإلسنادان يدالن على أن الشعبي  وهذان [98]سورة البقرة: {َومِّ
قال و  ،أعلموهللا  ،فإنه لم يدرك زمانه ،ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر ،حدث به عن عمر

 نا يزيد.."حدثنا بشر حدث :ابن جرير

 بشير؟  أمبشر 

 .........طالب: 

 وهو خطأ في الحاشية. ،بشير :يقول

 بشر نعم.

لق ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انط :حدثنا يزيد بن زريق عن سعيد بن عن قتادة قال :"قال
 "أما وهللا.. :فلما أبصروه رحبوا به فقال لهم عمر ،ذات يوم إلى اليهود

 لما انصرف ما هو بصحيح. :لحظة.. عندي يقول

 وال معنى لها. ،انصرف :النسخوقع في جميع 

 إذا أدبر. وليسالترحيب إذا أقبل ال معنى لها 
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جئت  ولكن ،أما وهللا ما جئت لحبكم وال لرغبة فيكم :"فلما أبصروه رحبوا به فقال لهم عمر
 ألسمع منك.."

 منكم..

 ،جبريل :فقال لهم ؟من صاحب صاحبكم :وافسألهم وسألوه فقال ،"ولكن جئت ألسمع منكم
ذا جاء جاء بالحرب والسَ  ،ا على سرناذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمدً  :فقالوا  ،ةنَ وا 

 تعرفون  :فقال لهم عمر ،صب والسلموكان إذا جاء جاء بالخِّ  ،ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل
 -، وتوجه نحو النبيفارقهم عمر عند ذلكف -لى هللا عليه وسلمص-ا وتنكرون محمدً  ،جبريل

ّواً َمن َكاَن َعدُ  قُلْ } :زلت عليه هذه اآليةفوجده قد أن ،ليحدثه حديثهم -ليه وسلمصلى هللا ع

 ِّ لَهُ َعلَى قَْلبَِّك بِّإِّْذنِّ َّللاَّ يَل فَإِّنَّهُ نَزَّ ْبرِّ حدثني المثنى حدثني  :اآليات ثم قال [97لبقرة:ا]سورة  {لِّّجِّ
 آمد قال.."

 آدم..

 اهود يومً بلغنا أن عمر أقبل إلى الي :حدثنا قتادة قال :حدثنا أبو جعفر قال :"حدثنا آدم قال
ر وكذلك رواه أسباط عن السدي عن عم ،ا منقطعوهو أيًض  ،وهذا في تفسير آدم ،فذكر نحوه

ثنا حد :حدثنا محمد بن عمار قال :وقال ابن أبي حاتم ،وهو منقطع أيًضا ،مثل هذا أو نحوه
حدثنا أبو جعفر عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد  :قال -يعني الدشتكي -عبد الرحمن

كم إن جبريل الذي يذكر صاحب :لقي عمر بن الخطاب فقال االرحمن بن أبي ليلى أن يهوديًّ 
ِّ َوَمالئَِّكتِّهِّ َوُرُسلِّهِّ وَ  َمن} :فقال عمر ،عدو لنا ّ يَكاَن َعُدّواً ِّّلِّ ْبرِّ يَكالَ جِّ َ َعُدو  َل َومِّ  فَإِّنَّ َّللاَّ

ْلَكافِّ  ينَ لِّّ   .-رضي هللا عنه-فنزلت على لسان عمر  :قال [98]سورة البقرة: {رِّ

وقال ابن  ،ورواه عبد بن حميد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي جعفر هو الرازي 
ابن  أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن :حدثنا هشيم قال :حدثني يعقوب بن إبراهيم قال :جرير

يكائيل لو أن م :قالت اليهود للمسلمين :قال {كان عدوا لجبريلمن } :أبي ليلى في قوله تعالى
ن جبريل ينزل بالع ،فإنه ينزل بالرحمة والغيث ،كان هو الذي ينزل عليكم لتبعناكم ذاب وا 

عبد  أخبرنا :حدثنا هشيم قال :حدثنا يعقوب قال .فنزلت هذه اآلية ،فإنه عدو لنا ،والنقمة
ّواً اَن َعدُ َمن كَ  قُلْ } :أخبرنا معمر عن قتادة في قوله :رزاقوقال عبد ال ،الملك عن عطاء بنحوه

يلَ  ْبرِّ ن  ،لشدة والسنةألنه ينزل با ؛إن جبريل عدونا :قالت اليهود :قال [97]سورة البقرة: {لِّّجِّ وا 
 ُدّواً عَ َكاَن  َمن} :فقال هللا تعالى ،فجبريل عدونا ،ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصب

يلَ  ْبرِّ  وأما تفسير اآلية." ،اآلية [97]سورة البقرة: {لِّّجِّ

 عبد هللا؟ باق  وقت يا أبا



 

 

 

 

 

1

7  
17 

 17 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 طالب: .........

 عطني.. وأما تفسير اآلية..أ 

يَل فَإِّنَّ  قُلْ } :"وأما تفسير اآلية فقوله تعالى ْبرِّ ِّ لَهُ َعلَى قَ هُ نَزَّ َمن َكاَن َعُدّواً لِّّجِّ  {ْلبَِّك بِّإِّْذنِّ َّللاَّ
يم على الروح األمين الذي نزل بالذكر الحك هأي من عادى جبريل فليعلم أن [97]سورة البقرة:

ن قلبك من هللا بإذنه له في ذلك فهو رسول من رسل هللا ملكي عليه وعلى سائر إخوانه م
 كما أن من آمن برسول فإنه ،فقد عادى جميع الرسل ومن عادى رسوالً  ،الملئكة السلم

ما قال كما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل كو  ،يلزمه اإليمان بجميع الرسل
يُدوَن أَ } :تعالى ِّ َوُرُسلِّهِّ َويُرِّ يَن يَْكفُُروَن بِّاِّلَّ ِّ َوُرُسلِّهِّ َويقُولُ  قُواْ بَْينَ ن يُفَّرِّ إِّنَّ الَّذِّ ُن َّللاَّ وَن نُْؤمِّ

ذُواْ بَْينَ  يُدوَن أَن يَتَّخِّ ً وَ أُْولَئَِّك هُ  بِّيالً سَ َذلَِّك  بِّبَْعٍض َونَْكفُُر بِّبَْعٍض َويُرِّ أَْعتَْدنَا ُم اْلَكافُِّروَن َحقّا

 ً ينا هِّ يَن َعَذاباً مُّ ْلَكافِّرِّ  م.."فحك [151-150]سورة النساء: {لِّ

 ألنه مكذب لهم ؛من كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع ،واإليمان بالرسل ركن من أركان اإليمان
 فال يجوز التفريق بينهم. ،كلهم يؤمن بعضهم ببعض ،اجميع  

بريل وكذلك من عادى ج ،"فحكم عليهم بالكفر المحقَّق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم
نما ينزل بأمر ربه كما  ،ألن جبريل ال ينزل باألمر من تلقاء نفسه ؛فإنه عدو هلل  اَومَ } :القوا 

ُل إِّالَّ بِّأَْمرِّ َربَِّّك  ينَا َوَما َخلْ نَتَنَزَّ  ."[64]سورة مريم: {لِّكَ َما بَْيَن ذَ فَنَا وَ لَهُ َما بَْيَن أَْيدِّ

 من كفر بالرسول كفر بمرسله.

ً  َوَما}" يّا ينَ تَنَوإِّنَّهُ لَ } :وقال تعالى ،[64]سورة مريم: {َكاَن َربَُّك نَسِّ يُل َرّبِّ اْلعَالَمِّ َل بِّهِّ زَ نَ  زِّ

ينُ  وُح األَمِّ ينَ  الرُّ رِّ َن اْلُمنذِّ البخاري  وقد روى  ،[194-192شعراء:]سورة ال{ َعلَى قَْلبَِّك لِّتَُكوَن مِّ
 :-لى هللا عليه وسلمص-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-في صحيحه عن أبي هريرة 

 :عالىولهذا غضب هللا لجبريل على من عاداه فقال ت ،«من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب»
لَهُ َعلَى قَْلبَِّك بِّإِّ  َمن} يَل فَإِّنَّهُ نَزَّ ْبرِّ ِّ َكاَن َعُدّواً لِّّجِّ  [97]سورة البقرة: {قاً لَِّّما بَْيَن يََدْيهِّ  ُمَصّدِّ ْذنِّ َّللاَّ

نِّينَ  َوُهدىً }أي من الكتب المتقدمة  ْلُمْؤمِّ هدى لقلوبهم  أي [97]سورة البقرة: {َوبُْشَرى لِّ
يَن } :وليس ذلك إال للمؤمنين كما قال تعالى ،وبشرى لهم بالجنة لَّذِّ فَاء  َمنُوا هُ آقُْل ُهَو لِّ  ًدى َوشِّ

ْم َعًمى ْم َوْقر  َوُهَو َعلَْيهِّ نُوَن فِّي آَذانِّهِّ يَن ال يُْؤمِّ كَ  نَ ئَِّك يُنَاَدوْ أُْولَ  َوالَّذِّ ن مَّ يدٍ  انٍ مِّ سورة ] {بَعِّ
لُ } :وقال تعالى ،[44فصلت: فَاء  َوَرحْ  َونُنَّزِّ َن اْلقُْرآنِّ َما ُهَو شِّ نِّينَ َمة  لِّّلْ مِّ ينَ  ُمْؤمِّ يُد الظَّالِّمِّ  َوالَ يَزِّ

 ."[82]سورة اإلسراء: {إاَلَّ َخَساراً 

لُ }وليست تبعيضية  ،ومن عند الجمهور من القرآن بيانية َن اْلقُْرآنِّ  َونُنَّزِّ  ،[82]سورة اإلسراء: {مِّ
ومنه ما هو  ،ومنه ما هو أحكام ،واختار بعضهم أنها تبعيضية بمعنى أن من القرآن ما هو شفاء
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لكن الجمهور على أنها بيانية  ،ومنه ما هو قصص إلى غير ذلك ،ومنه ما هو عقائد ،آداب
 وليست تبعيضية.

ِّ َوَمالئَِّكتِّهِّ  َمن} :"ثم قال تعالى ّ  ."[98]سورة البقرة: {َكاَن َعُدّواً ِّّلِّ

ا فقرأ عليه آية الدين لو جيء لشخص من أهل القرآن ليرقي شخص   :تبعيضية يقول :من يقول
 يناسب للرقية؟ [1]سورة المسد: {يََدا أَبِّي لََهبٍ  تَبَّتْ }و

 طالب: .........

 هو؟ ما

 طالب: .........

وجمهور أهل  ،ولن ينقطع ،على كل حال الخالف موجود ،تبت على المريض ،على المريض
لكن منه ما هو شفاء  ،هو شفاء ،وهو كذلك ،كله شفاءالقرآن أن و  ،العلم على أنها بيانية

 فكله شفاء. ،ومنه ما هو.. إلى آخره ،ومنه ما هو شفاء للقلوب ،لألبدان

ِّ َوَمالئَِّكتِّهِّ َوُرُسلِّهِّ َوجِّ  َمن} :"ثم قال تعالى ّ يَل وَ َكاَن َعُدّواً ِّّلِّ يَكاَل فَ ْبرِّ َ َعُدو  لِّّلْ مِّ ينَ إِّنَّ َّللاَّ  {َكافِّرِّ
ئكة من عاداني وملئكتي ورسلي ورسله تشمل رسله من المل  :يقول تعالى [98]سورة البقرة:

ُ } :والبشر كما قال تعالى َن اْلَمالئَِّكةِّ  َّللاَّ نَ يَْصَطفِّي مِّ  [75:]سورة الحـج {النَّاسِّ  ُرُسالً َومِّ
فإنهما دخل في الملئكة ثم في  ،وهذا من باب عطف الخاص على العام ،وجبريل وميكال

َصنا بالذكر.." ،عموم الرسل  ثم َخصَّ

َصا.  ُخص  

َصا بالذكر عه وقرن م ،هألن السياق في االنتصار لجبريل وهو السفير بين هللا وأنبيائ ؛"ثم ُخص ِّ
 ميكائيل.."

ألنه  ؛وعطف العام على الخاص أو الخاص على العام يفيد االهتمام بشأن الخاص والعناية به
 ومرة بانفراد. ،مرة في العام ،ذكر مرتين

علمهم فأ ،وميكائيل وليهم ،ألن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم ؛"وقرن معه ميكائيل في اللفظ
ينزل  األنه أيًض  ؛امنهما فقد عادى اآلخر وعادى هللَا أيًض  اهللا تعالى أن من عادى واحدً 

 على.."

 وألنه..

 ا ينزل على األنبياء بعض األحيان كما..""وألنه أيًض 
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 قرن.

وهي  ،ولكن جبريل أكثر ،ي ابتداء األمرف -لى هللا عليه وسلمص-رن برسول هللا "كما قُ 
ل موكل كما أن إسرافي ،وهذا بالرزق  ،وهذاك بالهدى ،وميكائيل موكل بالقطر والنبات ،وظيفته

ه صلى هللا علي-ولهذا جاء في الصحيح أن رسول هللا  ،بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة
سرافيل فاطر السموات » :لليل يقولاكان إذا قام من  -وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وا 

ختلف ااهدني لما  ،ا كانوا فيه يختلفون واألرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيم
وقد تقدم ما حكاه البخاري  ،«فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

سراف عبد :ورواه ابن جرير عن عكرمة وغيره أنه قال يل هللا.." ،جبر وميك وا   وا 

 عبيد؟  أمعبد 

سراف عبد..  عبد.. جبر وميك وا 

 هو تقدم عبد نعم..

ن عحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان  :حدثنا أحمد بن سنان قال :ابن أبي حاتم"وقال 
إنما كان  :األعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس قال

يل هللا :وقيل ،عبد هللا وعبد الرحمن :قوله جبرائيل كقوله ن إسحاق وقال محمد ب .جبر عبد وا 
ه اسم :ال، قال :قلنا ؟تدرون ما اسم جبريل من أسمائكم :سين قالعن الزهري عن علي بن ح

 وكل اسم ،اسمه عبيد هللا :ال، قال :قلنا ؟فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم :قال ،عبد هللا
 .-عز وجل-مرجعه إلى إيل فهو إلى هللا 

 :ثم قال ،وروي عن عكرمة ومجاهد والضحاك ويحيى بن يعمر نحو ذلك :قال ابن أبي حاتم 
جبريل  اسم :حدثني عبد العزيز بن عمير قال :حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال :حدثنا أبي قال

يث أحب لهذا الحد :فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض وقال :قال ،في الملئكة خادم هللا
 إليَّ من كل شيء في دفتر كان بين يديه.."

 طالب: .........

 فانتفض..

 ....طالب: .....

 "وفي جبريل وميكائيل لغاة.."

وكتبه مناسب وكتبه في دفتر أو أنه أراد أن يفضل هذا على جميع ما في هذا الكتاب ما نحتاج 
 كتبه.
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ل.." ت"وفي جبريل وميكائيل لغا  وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات ولم نطو ِّ

 وفي ميكائيل ثمان. ت،ذكر القرطبي في جبريل عشر لغا

ل كتابنا هذا بسرد ذلك إال أن يدور فهم المعنى عليه"ولم   ،لك إليهذأو يرجع الحكم في  ،نطو ِّ
 وهو المستعان. ،وباهلل الثقة

ينَ  فَإِّنَّ }قوله تعالى و  ْلَكافِّرِّ َ َعُدو  لِّّ  يقاع المظهر مكان المضمر.."إفيه  [98]سورة البقرة: {َّللاَّ

ال ف  فإنه. :األصل أن يقالوا 

 كما قال الشاعر: ،فإن هللا عدو للكافرين :بل قال ،فإنه عدو :"حيث لم يقل

 المــــــــــوت يســــــــــبق المــــــــــوت شــــــــــيء ال أر
 

ـــــــــــــى والفقيـــــــــــــر   ســـــــــــــبق المـــــــــــــوت ذا الغن
 ال أر الموت يسبقه شيء. :واألصل أن يقول 

 .........طالب: 

 هو؟ ما

 طالب: .........

 سبق الموُت..

 طالب: .........

 المقصود أن.. وهو سبق سابق ما يفوته أحد.

 "وقال اآلخر:

 ليــــــــــــــت الغــــــــــــــراُب غــــــــــــــداة..............
 

 .......................... 
 الغراَب.. 

ـــــــــــ  اليـــــــــــت الغـــــــــــراَب غـــــــــــداة ينعـــــــــــب دائم 
 

 كـــــــــــــــــــــان الغـــــــــــــــــــــراب مقطـــــــــــــــــــــع األوداج 
نما أظهر هللا هذا االسم هاهنا  علمهم أن من عادى ؛وا  ظهاره وا   أولياء هللا لتقرير هذا المعنى وا 

واآلخرة  ومن كان هللا عدوه فقد خسر الدنيا ،ومن عادى هللا فإن هللا عدو له ،فقد عادى هللا
م في الحديث  ني إ» وفي الحديث اآلخر ،«من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة»كما تقدَّ
 .."«الحْربالليث ألثأر ألوليائي كما يثأر 

 الَحر ب.
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 .."«كما يثأر الليث الحرِّب»"

ر ومثل..  يعني مبالغة مبالغة مثل حذ 

 ."«من كنت خصمه خصمته»"وفي الحديث الصحيح 

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...

 طالب: .........

 كلها شهر بن حوشب..

 طالب: .........

 ..نها لها أصللكن مجموعها يدل على أ ،نعم

 طالب: .........

ذا سبق.. ،إذا عال أذكر  وا 

 طالب: .........

 اصبر اصبر..

طالب: يا شيخ يسأل بعض اإلخوان عن النيسابوري نينوى المناطق هذي فيه كتاب حديث 
 فهل ،اإلمام مسلم النيسابوري أو اإلمام النووي من نينوى  يتحدث عن المناطق هذي يقولون مثال  

 فيه كتاب حديث يحدد المواقع بالنسبة للسابق والمتأخر كتب جديدة؟

 كتب البلدان مطبوعة.

 طالب: حديثة؟

 لكن كتب الجغرافيا فيها مقاربة.. ،ال، ما هي حديثة

 طالب: .........

تغيير يسير تعرف أن هذا هو المراد به  ،قد تختلف وقد يحصل نوع تغيير ،تختلف األسماء نعم،
ات األول في البلدان في جغرافية مصر كتاب ستة مجلد ،تنتهي ،د تندرس بعض البلدانهذا وق

والباقي في الموجودة بأسمائها الجديدة والقديمة هذا ما يتعلق بمصر  ،ي انتهتالمندرسة الت
 موجود.


